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Als je een (aan)betaling van de factuur heb gedaan, ben je akkoord met de algemene 

voorwaarden. Als je nog vragen hebt, beantwoord ik deze graag.  

 

Betaling 

Na een telefonisch kennismakingsgesprek ontvang je een bevestigingsmail met de 

algemene voorwaarden en factuur. Betaling van de factuur is altijd verschuldigd 

voorafgaand aan de start van de training. De uiterste betaaldatum wordt vermeld op de 

factuur.  

Je deelname is pas definitief als de betaling is ontvangen binnen de geldende termijn. 

Het niet op tijd betalen van de factuur kan leiden tot het vervallen van je plaats in de 

training.  

 

Annulering van de training 

Mocht de trainer de gehele training moeten annuleren, dan ontvang je daarvan bericht 

en word je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Je ontvangt een 

nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen, dan wordt een eventueel gedane betaling 

binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. De trainer is niet aansprakelijk voor 

enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training. 

Annulering door de deelnemer 

Annulering van deelname is mogelijk tot een maand voor de start van de training. In dat 

geval krijg je het hele cursusbedrag terug minus €50 aan administratiekosten voor de 

annulering. Bij annulering tussen een maand en twee weken voorafgaand aan de 

startdatum krijg je 75% van het cursusgeld terug. Annulering korter dan twee weken 

voorafgaand aan de startdatum betekent dat het volledige cursusgeld verschuldigd 

blijft en geen restitutie plaatsvindt. Wel bestaat de mogelijkheid om je te laten 

vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is 

het mogelijk je aanmelding te verschuiven naar een volgende startdatum van dezelfde 



training indien mogelijk. 

Wanneer je een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats. 

Inhalen van groepssessies is niet mogelijk. 

 

Kosten en materiaal 

De trainingskosten staan vermeld op de website. Cursusmateriaal, benodigde 

geluidsbestanden, thee en stiltebijeenkomst zijn inbegrepen. Voor deelnemers met 

aantoonbaar beperkte draagkracht zijn aanpassingen tijdens het 

kennismakingsgesprek bespreekbaar met de trainer. De kosten kunnen ook in 

termijnen worden voldaan. 

 

Geheimhouding 

Deelnemers van de trainingen zijn gehouden aan geheimhouding. Wanneer je je 

inschrijft verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke 

verhalen, klachten, ervaringen) van medecursisten met anderen te bespreken. 

Uiteraard geldt dit ook voor de trainer. 

 

Zorg voor jezelf 

Deelname aan een training gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer 

zelf. De inzet en betrokkenheid bij de training van de deelnemer is mede van invloed op 

het gewenste eindresultaat. De trainer kan hierdoor geen garantie geven voor het 

gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaalt. 

 

Mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn (zoals een arts of 

psychiater) wordt aangeraden om voor de inschrijving van een training advies in te 

winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of het tijdstip van de training goed is 

of überhaupt past in het behandelplan. 

 

Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van 



meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor 

zijn gezondheid. De trainer is niet verantwoordelijk voor het effect van de 

Mindfulnesstraining op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor enige schade als gevolg hiervan. 

 

Persoonlijke eigendommen zijn tijdens de training in beheer van de deelnemer zelf. De 

trainer kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. 

 

 


